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 Novos diretores

 EconomiaTecnologia

 Radiodramaturgia

O Reitor da UFC, Prof. 
Jesualdo Farias, inaugura 
hoje (17), às 15h30min, três 
laboratórios na Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e En-
fermagem, no Porangabuçu.

Amanhã (18), às 8h30min, 
na Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária, Con-
tabilidade e Secretariado Exe-

A VI Semana de Tecnolo-
gia da UFC começa hoje (17) 
e prossegue até sexta-feira 
(21) no Centro de Tecnologia, 
no Campus do Pici. O  tema é 
“Importância das inovações 
para o desenvolvimento tec-
nológico”. Acesse a progra-
mação no endereço eletrônico  
www.semanadetecnologia.
ufc.br.

A Rádio Universitária FM - 
107,9 estreia hoje (17) a série 
Literatura em Cena, vencedora 
do I Prêmio Nacional Roquette 
Pinto. Serão 12 programas  de 
radiodramaturgia apresentando 
obras literárias de escritores 
cearenses. O primeiro é sobre 
“Aves de arribação”, de Antônio 
Sales. A estreia faz parte das 
comemorações dos 30 anos da 
Universitária FM.

Pregão Eletrônico realizado 
no último dia 3, para forneci-
mento continuado de gases 
medicinais para os hospitais 
universitários da UFC, gerou 
economia de R$ 826.781,28 no 
Complexo Hospitalar. Essa mo-
dalidade de licitação fortalece 
a publicidade, transparência e 
economicidade nos atos públi-
cos.

O Reitor Jesualdo Farias 
empossa na próxima quinta-
feira (20), às 19h, em soleni-
dade no auditório da Reitoria, 
os novos diretores e vice-dire-
tores das unidades acadêmicas 
da UFC. Eles foram escolhidos 
por meio de consulta à comu-
nidade universitária. Os novos 
dirigentes cumprirão mandato 
no período 2011-2015. No link 
http://is.gd/6Fb9VC está a lista 
completa dos que serão empos-
sados e como foi o processo de 
consulta. 

A Universidade Federal 
do Ceará estará em plena 
efervescência de arte, cultura 
e ciência nesta semana. De 
hoje (17) a sexta-feira (21), 
acontece o IV Festival UFC de 
Cultura – Caminos de Nuestra 
América. Música, literatura, 
dança, teatro, exposições, 
oficinas e muito mais estão 
na programação, que pode ser 
acessada no site http://www.
festivalufcdecultura.ufc.br.

Além do Festival, aconte-
cem de 19 a 21 os Encontros 
Universitários 2011, o maior 
evento acadêmico do Estado, 

englobando nove encontros na 
Capital e no Interior. São eles: 
XXX Encontro de Iniciação 
Científica, IV Encontro de 
Pesquisa e Pós-Graduação, XX 
Encontro de Iniciação à Docên-
cia, III Encontro de Docência 
no Ensino Superior, II Encontro 
de Experiências Inovadoras de 
Docência no Ensino Superior, 
XX Encontro de Extensão, IV 
Encontro de Experiências Estu-
dantis, I Encontro de Monitoria 
de Projetos de Graduação e III 
Encontro de Aprendizagem Co-
operativa. Veja a programação  
no site www.ufc.br.

Encontros reúnem arte, cultura e ciência 

Semana terá 10 inaugurações em Fortaleza 
cutivo, é a vez do marco alusivo 
à edificação do novo bloco 
didático e homenagem à Profª 
Naiúla Monteiro Pessoa, Di-
retora daquela Faculdade, que 
está encerrando o mandato. Esta 
semana, haverá outras inaugu-
rações no Pici e no Benfica. A 
programação completa está no 
site www.ufc.br.

Alimentação
A Profª Cláudia Helena Des-

gaspari, criadora da primeira 
barra de cereal do Brasil, e a 
Profª Maria Gabriela Koblitz, 
autora do livro “Bioquímica 
dos Alimentos”, estão entre 
os convidados da 17ª edição 
da Semana de Engenharia de 
Alimentos. O evento acontece 
de hoje (17) a 21, no Pici.


